
ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGESTÃO DE 2o. GRAU –  FÍSICOS E ELETRÔNICOS 06/09/2017 

 

Presentes Dra. Luciane, Vânia, Mariana, Evandro, Betanho, José Maria, Marta, 

Elaine, Carolina, Silmara. 

 

Publicação LOMAN – ok publicadas até agosto. 

 

DED 131 e 133 – Mensal já subiu para o CNJ, janeiro de 2015 a abril de 2016, 

semestral e mensal. Ainda pendente criação de janelas para a Estatística. 

Funcionando manualmente.  

131 e 133 em andamento. 

 

ADM 205 – os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, 

enquanto não termina o DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. Na 

ata de 1G. Estudar e encontrar caminho para remodelar, maior trabalho é o 

cálculo de 24 meses de efetivo exercício do magistrado e com a Vara 

preponderante, bem como cálculo da média; à pergunta do Herbert, foi explicado 

que o dado do magistrado é público. Suspenso para finalizar o 131 e 133. 

 

DED extrator ok 

 

Mariana – campo da data da distribuição do processo, Físicos OK. Corrigido 

mensalmente a data da distribuição, conclusão, todos os eventos, para o Pje. 

Continuamos carregando errado o histórico do PJE, segue-se calculando as metas 

manualmente. A nova versão não corrige o lixo. DED aberto 645- para o final da 

lista. 

 

Massaco – Assunção de Competência abrir no Pleno IUJ e Pleno. Se o Pleno  

resolver acolher, abrir a classe para o Pleno para receber o RO e Remessa, se o 

caso. Pendente com Massaco. Habilitar no pleno. 

IRDR – igual. 

Pedido de mediação pré-processual não veio no sistema. Pendente. 

Conflito de Competência – mantido o código 221, genérico do CNJ, para conflitos 

entre trabalhistas e entre trabalhistas e cíveis. Retirar o 1145, que está 

dentro da área de incidentes trabalhistas, porque o nosso usuário não conseguirá 

fazer a distinção. 

Incidente de Falsidade – habilitar nas originárias. 

Habilitadas as classes 0k 

 

Reclamação habilitar na Presidência. Pendente. Dúvida com relação ao processo, 

quando volta para julgar o RO. Dra Luciane falar com Dr Levi. Ver o fluxo. Vânia 

informa que há seis pendentes de julgamento. Extrair analítico para Dra Luciane. 

Pendente com Vânia, para atualizar as informações. 

 

Pedir melhoria no relatório, para fazer um filtro por gabinete, tanto para 

recursais, como para originárias. DED cadastrar e priorizar com Evandro. DED 627 

– coluna criada e encerrado. Aberto outro DED 671. 

 

Informática – processos devolvidos do MP – já tem EG sobre a leitura do 

documento, parecer e parecer do MPT são lidos pelo extrator. Item 92130 e 92134 

– devolução e pendência. Massaco ver a nomenclatura no PJE. EG fechou, não será 

modificado o tipo de documento e aqueles que cessam o prazo. Mariana informa que 

Massado testou e decurso de prazo não funciona, só depois dos 60 mais 10 dias. 

Dra Luciane falar com a Presidência. 

 

Advogados – Sustentação oral – melhoria para o PJE – criar uma petição tipo 

sustentação oral para o advogado para encaminhar para o Comitê Regional do PJE, 

inclusive com o acesso do advogado ao edital de pauta, sendo que o dado da 

inscrição como tarefa da secretaria possa ser carregado para a certidão de 

julgamento. Elaine e José estudar e passar para Dra Luciane. Herbert informa que 

deve ser encaminhado ao Comitê do PJE. Dra Luciane recomenda que as Secretárias 

de Turma encaminhem a demanda para os Presidentes de Turma, para encaminharem 

para o ComitÊ Regional. Ok 6a. Turma, demais ainda não enviaram, Dra Luciane 

preparar o ofício para o Comitê do PJE, solicitando a adoção da ferramenta do 



TRT2, 1, 12. 

 

Selecionar o Juiz Convocado para inserir processo na sala de sessão – um por um 

– demora na troca de página – aumentar o filtro do nome de Juiz – tem issue 

sobre o filtro que existia. Massaco passar para Herbert. Versão 1.15.1 vai haver 

teste, se consertaram isso ou não. Pendente com Massaco. 

 

Negócios  - João – físicos – ED – para o CEJUSC – tramitação pelo SAP é no ED, 

porque o RO fica sobrestado, fazendo neste RO, há problema de estatística. 

Esclarecer o servidor que está responsável. Herbert trouxe a notícia que a 

versão 16 trará o fluxo e os movimentos do extrator. Versão 16 em setembro ou 

outubro. Pendente em homologação 

 

Negócios- Kika – segredo de justiça – quando entra na sessão desaparece o 

vermelho, encaminhar como melhoria para o Comitê. 

Divergência – aparece somente uma bandeirinha, quando houver mais de uma, 

aparecer uma bandeira para cada divergência. Melhoria. 

Aparecer a bandeira, quando apenas gravar a divergência e não lançar o 

fundamento. O sistema olha o texto e deveria procurar a escolha da votação. 

Edson coloca o changelog na extranet/jurídico/pje – para conhecimento das 

novidades da versão. 

 

Marta – Relator Designado – não gravou – encaminhado o chamado com Massaco. 

Intimação modificada para que não coloquem prazo zero, pois ocorria o erro no 

sistema. OK resolvido. 

 

João – notificação das procuradorias – prazos continuam suspensos porque o 

sistema ainda continua instável. Aguardando a versão 1.15.1. A 6a Turma está 

intimando, e aqueles processos que não tomam ciência, fica no prazo. Entendemos 

que o melhor é intimar e usar o mesmo procedimento da 6a. Turma. 

Fazer ofício para todas as Procuradorias com a pauta toda, em virtude da 

dificuldade de busca no sistema. Ok adotadao o padrão. 

 

Remessa Oficial e RO – atrelar o resultado da Remessa ao órgão público parte no 

processo.José Maria para o teste, se é possível lançar as duas soluções. 

 

Estatística  - IRDR – Elisa da VPJ – remessa para novo julgamento – o processo 

entra em pendÊncia de julgamento, não do Relator. Mariana – pendente com Dra 

Luciane ofício pendente, já tenho rascunho. 

 

Suspensão – diligências dentro do 2G – versão 2.3 ok, Dra Luciane pendente para 

colocar no Moodle. 

 

Saldo do MP – orientar os gabinetes para fecharem o prazo do MP antes de 

enviarem os processos para pauta, em virtude da pendência que fica no processo, 

na medida em que o MP não usa o documento parecer que dá baixa no prazo ou 

decorrer o prazo manualmente. Para sanear, Vânia providencia um relatório das 

pendências no MP e por Magistrado. Ok com Dra. Luciane. 

 

Pendentes na Vice, mas já estão em outro grau – fazer pelo lançador decisão de 

baixa sem decisão. 

 

EG 1246 – versão 2.3 para ver se resolveu o prazo do Relator. Vão desabilitar o 

cód evento 3, substitui pela coluna dias de pendência. 

 

Negócios – sem pendências. 

 

Estatística – sem pendências. 

 

 

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 24/11/2017, 14h00, 

sala no 17o. Andar. 

 

 


